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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Is-salamun jipproduċi, jew kien jipproduċi, f'ħafna xmajjar madwar il-Baltiku, u kull tip 
għandu popolazzjoni ġenetika unika.  Matul is-snin, ħafna minn dawn il-popolazzjonijiet li 
jistgħu jipproduċu naqsu drammatikament jew spiċċaw għal kollox. Filwaqt li hemm diversi 
xmajjar li għad għandhom popolazzjonijiet vijabbli, il-biċċa l-kbira tas-salamun selvaġġ 
(għall-kuntrarju tas-salamun imkabbar biex jiġi stokkjat) jiġi miż-żoni tat-tramuntana, 
speċjalment mix-xmajjar tat-tramuntana tal-Isvezja u tal-Finlandja fil-Golf ta' Bothnia. 
Band'oħra, it-tniġġis, il-qerda tal-ħabitat, digi idroelettriċi u problemi oħra maħluqa mill-
bniedem kienu responsabbli għat-tnaqqis fl-abbundanza tal-popolazzjoni tagħhom. 

Is-salamun fil-Baħar Baltiku jiġi maqbud fil-baħar stess, fl-ilmijiet kostali u f'uħud mix-
xmajjar. F'ħafna każi, il-popolazzjonijiet tax-xmajjar jiżdiedu minħabba li l-friegħ tas-
salamun jinqabad hemm, l-aktar minħabba li x-xmajjar ikunu ġew imblukkati mid-digi 
idroelettriċi jew minħabba xi degradazzjoni oħra.

L-ICES tagħti pariri dwar is-salamun u preżentement qed tagħti stampa pjuttost pessimista. 

 ftit xmajjar għad għandhom popolazzjonijiet vijabbli li jipproduċu;
 is-sopravvivenza taż-żgħar kienet baxxa wisq għal ħafna snin u dan għal raġunijiet 

mhux magħrufa;
 is-sajd għal kull tip ta' ħut lil hinn mill-kosta jaqbad kull tip ta' stokk, anke dawk li 

huma dgħajfa, u għalhekk jagħmilha diffiċli li s-salamun jerġa' jidħol fix-xmajjar 
f'ħabitat adattat; 

 reċentement ġew stabbiliti qabdiet totali permessi f'livelli ogħla mill-parir xjentifiju; 
 l-isforz lil hinn mill-kosta naqas fl-2008 minħabba l-projbizzjoni fuq id-driftnet 

għalkemm il-qabdiet bil-konz minn dak iż-żmien żdiedu;
 hemm wisq rappurtar mhux korrett fejn is-salamun jiġi rrapurtat bħala trota tal-baħar.

Il-proposta tal-Kummissjoni għal pjan multiannwali hi għalhekk ferm milqugħa. Ċertament, 
il-proposta se twassal għal titjib sinifikanti fil-ġestjoni tas-sajd tas-salamun fil-Baltiku li ħafna 
jqisu li ilu li wasal żmienha. Il-fażi ta' tneħħija gradwali biex jerġa jikber l-istokk, minbarra 
f'xi sitwazzjonijiet partikolari, hi ta' min ifaħħarha.

Madankollu, il-pjan jeħtieġ li jissaħħaħ f'għadd ta' punti, speċjalment dwar is-sajd rikreattiv. 
Kull tip ta' sajd mhux kummerċjali tas-salamun (xbieki fissi, nases, sajd bil-qasba eċċ.) qed 
jiżdied fil-Baħar Baltiku u issa jammonta għal madwar kwart tal-qabdiet irrappurtati. Hu ferm 
importanti li dawn it-tipi ta' qabdiet ikunu sorveljati sew u jkunu parti mill-kwoti totali.

Hu kkalkulat li hemm ammonti kbar ta' qabdiet li mhumiex irrappurtati, u, skont l-aħħar 
informazzjoni tal-ICES, dan ilaħħaq għal nofs il-qabdiet irrapurtati fuq għadd ta' snin. Saru 
emendi biex jissaħħu l-kontrolli, b'mod partikolari billi jiżdiedu r-rekwiżiti ta' rappurtar u jiġi 
impost daqs minimu għas-salamun u t-trota tal-baħar ta' 65 cm, din il-miżura saret biex jonqos 
ir-rappurtar mhux korrett ta' salamun bħala trota tal-baħar.

Is-salamun jipproduċi fi xmajjar individwali f'popolazzjonijiet ġenetiċi distinti. Il-qbid 
tagħhom lil hinn mix-xtut, f'żoni tas-sajd għal kull tip, ma jippermetti l-ebda tip ta' selettività 
fir-rigward tas-salamun, minħabba li ħut minn diversi baċiri tax-xmajjar, u għalhekk 
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popolazzjonijiet differenti ta' ħut, jinqabdu flimkien. Dan iħalli impatti negattivi, minħabba li 
ħut minn popolazzjonijiet fil-periklu, jew salamun li qed  jerġa' jkun introdott fi xmajjar, 
jinqabad flimkien ma' tipi ta' ħut vijabbli u li kapaċi jipproduċi lilu nnifsu. L-aħjar mod biex 
jiġi mmaniġġjat sew is-salamun hu li dan il-ħut jinqabad meta jidħol fix-xmajjar biex 
jipproduċi, u hekk tista' ssir għażla preċiża tal-ħut.

Saru emendi biex jintroduċu fażi li fiha jispiċċa s-sajd f'żoni lil hinn mix-xtut. Minħabba li 
dan jaffettwa s-sajd ta' xi Stati Membri aktar minn ta' oħrajn, qed nipproponu fażi ta' tnaqqis 
ta' tmin snin u, fl-aħħar ta' dak il-perjodu, is-sajd jista' jsir biss fil-linji ta' bażi.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Pjan ta’ Implimentazzjoni maqbul 
waqt is-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli f’Johannesburg fl-2002 
jiddikjara li l-istokkijiet kummerċjali 
kollha għandhom jerġgħu jinġiebu għal 
livelli li jistgħu jipproduċu rendiment 
massimu sostenibbli sal-2015. L-ICES 
jikkunsidra li għall-istokkijiet tas-salamun 
tax-xmajjar tal-Baltiku dan il-livell 
jikkorrispondi għal livell ta’ produzzjoni 
ta’ salamun żgħir li jgħaddi għall-ilma 
baħar (smolt) ta’ bejn 60 % u 75 % tal-
kapaċità potenzjali ta’ produzzjoni ta’ 
salamun żgħir li jgħaddi għall-ilma baħar 
(smolt) għal xmajjar differenti tas-salamun 
selvaġġ. Dan il-parir xjentifiku għandu 
jikkostitwixxi l-bażi sabiex ikunu stabbiliti 
l-għanijiet u l-miri tal-pjan multiannwali. 

(6) Il-Pjan ta’ Implimentazzjoni maqbul 
waqt is-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli f’Johannesburg fl-2002 
jiddikjara li l-istokkijiet kummerċjali 
kollha għandhom jerġgħu jinġiebu għal 
livelli li jistgħu jipproduċu rendiment 
massimu sostenibbli sal-2015. Dan kien 
rekwiżit legali skont il-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar 
sa mill-1994. L-ICES jikkunsidra li għall-
istokkijiet tas-salamun tax-xmajjar tal-
Baltiku dan il-livell jikkorrispondi għal 
livell ta’ produzzjoni ta’ salamun żgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) ta’ bejn 
60 % u 75 % tal-kapaċità potenzjali ta’ 
produzzjoni ta’ salamun żgħir li jgħaddi 
għall-ilma baħar (smolt) għal xmajjar 
differenti tas-salamun selvaġġ. Dan il-parir 
xjentifiku għandu jikkostitwixxi l-bażi 
sabiex ikunu stabbiliti l-għanijiet u l-miri 
tal-pjan multiannwali. 

Or. en
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Id-diversità ġenetika tas-salamun fil-
Baħar Baltiku tista' tkun ikkonservata 
sew billi s-sajd ikun permess biss meta s-
salamun ikun ħalla l-baħar u beda miexi 
'l fuq fix-xmajjar biex jipproduċi. L-
għeluq tal-Baħar Baltiku għas-sajd joħloq 
problemi sinifikanti għal uħud mill-Istati 
Membri u għal xi setturi tal-industrija, u 
għalhekk is-sajd għas-salamun fil-baħar 
għandu jitneħħa b'mod gradwali. 

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikun evitat ir-riskju ta' rappurtar 
mhux korrett ta' qabdiet tat-trota tal-
baħar u tas-salamun, għandu jiġi stabbilit 
daqs minimu tal-ħut għaż-żewġ speċijiet.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Parti sostanzjali tal-bastimenti kostali 
li jistadu għas-salamun huma inqas minn 
10 m fit-tul. Għal din ir-raġuni l-użu ta’ 
ġurnal ta’ abbord tas-sajd kif previst bl-

(16) Parti sostanzjali tal-bastimenti kostali 
li jistadu għas-salamun huma inqas minn 
10 m fit-tul. Għal din ir-raġuni l-użu ta’ 
ġurnal ta’ abbord tas-sajd kif previst bl-
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Artikolu 14 u n-notifika minn qabel kif 
previst bl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009 għandhom jiġu estiżi biex 
ikopru l-bastimenti kollha. 

Artikolu 14 u n-notifika minn qabel kif 
previst bl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009 għandhom jiġu estiżi biex 
ikopru l-bastimenti kummerċjali tas-sajd u 
tas-servizz kollha. 

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-parir xjentifiku reċenti juri li s-sajd 
rikreattiv għas-salamun fil-baħar għandu 
impatt sinifikanti fuq l-istokkijiet tas-
salamun, anke jekk il-kwalità tad-dejta 
f’dan ir-rigward mhix ta’ livell ta’ 
preċiżjoni għoli. B’mod partikolari, is-sajd 
rikreattiv imwettaq abbord bastimenti 
mħaddma minn impriżi li joffru s-servizzi 
tagħhom għall-gwadann jista’ 
potenzjalment ikun responsabbli għal 
parti importanti tal-qbid tas-salamun tal-
Baltiku. Għalhekk, huwa xieraq għall-
funzjonament tal-pjan multiannwali li jiġu 
introdotti ċerti miżuri speċifiċi ta’ ġestjoni 
għall-kontroll ta’ tali attivitajiet.

(19) Il-parir xjentifiku reċenti juri li s-sajd 
rikreattiv għas-salamun għandu impatt 
sinifikanti fuq l-istokkijiet tas-salamun, 
anke jekk il-kwalità tad-dejta f’dan ir-
rigward mhix ta’ livell ta’ preċiżjoni għoli. 
Għalhekk, huwa xieraq għall-funzjonament 
tal-pjan multiannwali li jiġu introdotti ċerti 
miżuri speċifiċi ta’ ġestjoni għall-kontroll 
ta’ tali attivitajiet ta' sajd rikreattiv.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sajd rikreattiv għas-salamun fil-Baħar 
Baltiku fejn tali sajd jitwettaq permezz ta’ 
bastimenti tas-servizz. 

(b) sajd rikreattiv għas-salamun fil-Baħar 
Baltiku u fl-Istati Membri kkonċernati. 
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Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għax-xmajjar tas-salamun selvaġġ li 
jkunu laħqu l-50% tal-kapaċità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun żgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) sal-
mument li fih jidħol fis-seħħ dan ir-
Regolament, il-produzzjoni tas-salamun 
żgħir li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 
għandha tilħaq il-75 % tal-kapaċità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun żgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) għal kull 
xmara fi żmien ħames snin mid-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

1. Għax-xmajjar tas-salamun selvaġġ li 
jkunu laħqu l-50% tal-kapaċità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun żgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) sal-
mument li fih jidħol fis-seħħ dan ir-
Regolament, il-produzzjoni tas-salamun 
żgħir li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 
għandha tilħaq it-80 % tal-kapaċità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun żgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) għal kull 
xmara fi żmien ħames snin mid-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għax-xmajjar tas-salamun selvaġġ li ma 
jkunux laħqu il-50 % tal-kapaċità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun żgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) sal-
mument li fih jidħol fis-seħħ dan ir-
Regolament, il-produzzjoni tas-salamun 
żgħir li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 
selvaġġ għandha tilħaq il-50 % tal-kapaċità 
tal-produzzjoni potenzjali tas-salamun 
żgħir li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 
għal kull xmara fi żmien ħames snin u 
75 % fi żmien għaxar snin wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. Għax-xmajjar tas-salamun selvaġġ li ma 
jkunux laħqu il-50 % tal-kapaċità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun żgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) sal-
mument li fih jidħol fis-seħħ dan ir-
Regolament, il-produzzjoni tas-salamun 
żgħir li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 
selvaġġ għandha tilħaq il-50 % tal-kapaċità 
tal-produzzjoni potenzjali tas-salamun 
żgħir li jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) 
għal kull xmara fi żmien ħames snin u 
80 % fi żmien għaxar snin wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara għaxar snin mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, il-produzzjoni tas-
salamun żgħir selvaġġ li jgħaddi għall-ilma 
baħar (smolt) għandha tinżamm f’livell ta’ 
mill-inqas 75 % tal-kapaċità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun żgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) f’kull 
xmara tas-salamun selvaġġ. 

3. Wara għaxar snin mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, il-produzzjoni tas-
salamun żgħir selvaġġ li jgħaddi għall-ilma 
baħar (smolt) għandha tinżamm f’livell ta’ 
mill-inqas 80 % tal-kapaċità tal-
produzzjoni potenzjali tas-salamun żgħir li 
jgħaddi għall-ilma baħar (smolt) f’kull 
xmara tas-salamun selvaġġ. 

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-TAC annwali għall-istokkijiet tas-
salamun li jgħix fil-baħar m’għandhiex 
taqbeż il-livell li jikkorrispondi għar-rata 
tal-mortalità mis-sajd ta’ 0.1. 

1. It-TAC annwali għall-istokkijiet tas-
salamun li jgħix fil-baħar m’għandhiex 
taqbeż il-livell li jikkorrispondi għar-rata 
tal-mortalità mis-sajd ta’ 0.1. 

Il-qbid tas-salamun li jsir fil-baħar 'il 
barra mil-linji ta' bażi għandu jispiċċa 
gradwalment. Dan għandu jiġi mnaqqas 
b'50% fi  żmien sitt snin mid-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament u jkun ipprojbit fi 
żmien tmien snin mid-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Daqs minimu tal-ħut għas-salamun u t-

trota tal-baħar
Id-daqs minimu kemm għas-salamun kif 
ukoll għat-trota tal-baħar għandu jkun ta' 
65 cm.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-istokkjar tas-salamun jista’ jsir biss fi 
xmara tas-salamun selvaġġ. L-għadd ta’ 
salamun żgħir li jgħaddi għall-ilma baħar 
(smolt) li jiġi rilaxxat m’għandux jaqbeż 
il-kapaċità tal-produzzjoni potenzjali 
stmata tas-salamun żgħir tax-xmara.

1. L-istokkjar tas-salamun jista’ jsir biss fi 
xmajjar tas-salamun selvaġġ meta meħtieġ 
biex tiġi evitata l-qerda kompleta tal-
istokk lokali. 

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istokkjar għandu jsir b’tali mod li tiġi 
salvagwardjata d-diversità ġenetika tal-
istokkijiet differenti tas-salamun tax-
xmajjar, filwaqt li jkunu kkunsidrati il-
komunitajiet eżistenti ta’ ħut fix-xmara 

2. L-istokkjar għandu jsir b’tali mod li tiġi 
salvagwardjata d-diversità ġenetika tal-
istokkijiet differenti tas-salamun tax-
xmajjar, filwaqt li jkunu kkunsidrati il-
komunitajiet eżistenti ta’ ħut fix-xmara 
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stokkjata u fix-xmajjar fil-qrib filwaqt li 
jittieħed il-massimu tal-effett tal-istokkjar.

stokkjata u fix-xmajjar fil-qrib filwaqt li 
jittieħed il-massimu tal-effett tal-istokkjar. 
Salamun żgħir li jgħaddi għall-ilma baħar 
jiġi mill-eqreb xmara ta' salamun selvaġġ.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 13 − subparagrafu 1 − pund da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Salamun żgħir li jgħaddi għall-ilma 
baħar jiġi mill-eqreb xmara ta' salamun 
selvaġġ.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Barra minn hekk, l-Artikolu 55(3) tar-
Regolament (KE) Nru 1224/2009, kif 
ukoll l-Artikoli 64 u 65 tar-Regolament 
tal-Kummissjoni li jimplimenta (UE) Nru 
404/2011 tat-8 ta' April 2011 jistipula 
regoli dettaljati għall-implimentazzjoni 
tar-Regolament (KE) Nru 1224/20091, 
għandhom japplikaw mutatis mutandis 
għas-sajd rikreattiv kollu tas-salamun fil-
Baħar Baltiku.
____________________
1ĠU L 112, 30.4.2011, p. 1. 

Or. en
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-Artikolu 14 tar-Regolament 
(KE) Nru 1224/2009, il-kaptani tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea ta’ 
kwalunkwe tul li jkollhom permess tas-sajd 
għas-salamun għandhom iżommu ġurnal 
ta’ abbord għall-operazzjonijiet kollha 
tagħhom skont ir-regoli stabbiliti fl-
Artikolu 14 tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009. 

B’deroga mill-Artikolu 14 tar-Regolament 
(KE) Nru 1224/2009, il-kaptani tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea ta’ 
kwalunkwe tul li jkollhom permess tas-sajd 
għas-salamun, kif ukoll kaptani ta' 
bastimenti tas-servizz tal-Unjoni Ewropea,
għandhom iżommu ġurnal ta’ abbord għall-
operazzjonijiet kollha tagħhom skont ir-
regoli stabbiliti fl-Artikolu 14 tar-
Regolament (KE) Nru 1224/2009.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mis-sentenza introduttorja tal-
Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009, il-kaptani tal-bastimenti 
tas-sajd tal-Unjoni Ewropea ta’ kwalunkwe 
tul li jkollhom abbord salamun u/jew trota 
tal-baħar għandhom jinnotifikaw lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
tal-bandiera tagħhom, immedjatament wara 
t-tlestija tal-operazzjoni tas-sajd, bl-
informazzjoni elenkata fl-Artikolu 17(1) 
tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

B’deroga mis-sentenza introduttorja tal-
Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009, il-kaptani tal-bastimenti 
tas-sajd tal-Unjoni Ewropea ta’ kwalunkwe 
tul, kif ukoll kaptani ta' bastimenti tas-
servizz tal-Unjoni Ewropea, li jkollhom 
abbord salamun u/jew trota tal-baħar 
għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera 
tagħhom, immedjatament wara t-tlestija 
tal-operazzjoni tas-sajd, bl-informazzjoni 
elenkata fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 1224/2009.

Or. en
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19 imħassar
Id-dikjarazzjoni tal-qbid

1. Il-kaptan tal-bastiment tas-servizz 
għandu jimla d-dikjarazzjoni tal-qbid 
skont l-Anness III u jippreżentaha lill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-
bandiera tal-bastiment tas-servizz sal-
aħħar jum ta’ kull xahar. 
2. Sal-15-il jum ta’ kull xahar l-Istati 
Membri kkonċernati għandhom 
jirreġistraw l-informazzjoni rreġistrata 
fid-dikjarazzjonijiet tal-qbid għax-xahar 
ta’ qabel fid-dejtabejż elettronika 
tagħhom stabbilita skont l-
Artikolu 116(1)(f) tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009 kif ukoll fis-sistema ta’ 
validazzjoni kompjuterizzata tagħhom 
imsemmija fl-Artikolu 109 tar-
Regolament (KE) Nru 1224/2009. Id-dejta 
elettronika u d-dikjarazzjonijiet tal-qbid 
għandhom jinżammu għal perjodu ta’ 
3 snin. 

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20 imħassar
L-ispezzjonijiet tal-ħatt l-art

L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jivverifikaw il-preċiżjoni tal-informazzjoni 
rreġistrata fid-dikjarazzjonijiet tal-qbid 
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permezz ta’ spezzjonijiet tal-ħatt l-art. 
Dawn l-ispezzjonijiet tal-ħatt l-art 
għandhom ikopru spezzjoni ta’ mill-inqas 
10 % tal-għadd totali tal-ħatt l-art li jsir.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-konformità mar-regoli dwar l-użu tal-
kwoti, l-awtorizzazzjoni għall-attività u d-
dikjarazzjoni tal-qbid mill-bastimenti tas-
servizz;

b) il-konformità mar-regoli dwar l-użu tal-
kwoti, l-awtorizzazzjoni għall-attività u d-
dikjarazzjoni tal-qbid mill-bastimenti tas-
servizz  u sajd rikreattiv li juża rkaptu 
fiss;

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Anness III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS III imħassar
DIKJARAZZJONIJIET TAL-QBID

Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
joħroġ formola uffiċjali li trid timtela 
bħala dikjarazzjoni tal-qbid għall-
bastimenti tas-servizz tiegħu. Din il-
formola għandu jkollha bħala minimu l-
informazzjoni li ġejja:
a) In-numru ta’ referenza tal-
awtorizzazzjoni tal-attività speċjali 
maħruġa skont l-Artikolu 18 ta’ dan ir-
Regolament;
b) L-isem tal-persuna fiżika jew ġuridika 
li jkollha l-awtorizzazzjoni tal-attività 
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speċjali maħruġa skont l-Artikolu 18 ta’ 
dan ir-Regolament;
c) L-isem u l-firma tal-kaptan tal-
bastiment tas-servizz;
d) Id-data u l-ħin tat-tluq u l-wasla lejn il-
port u t-tul ta' żmien tal-vjaġġ tas-sajd; 
e) Il-post u l-ħin tal-ħatt l-art skont il-
vjaġġi tas-sajd;
f) L-irkaptu użat mill-operazzjonijiet tas-
sajd;
g) Il-kwantitajiet ta’ ħut li nħatt l-art 
skont l-ispeċi u l-vjaġġ tas-sajd;
h) Il-kwantitajiet ta’ ħut skartat skont l-
ispeċi u l-vjaġġ tas-sajd;
i) Iż-żoni tal-qbid skont il-vjaġġ tas-sajd 
espressi bħala rettangoli statistiċi tal-
ICES. 

Or. en


